Årsmötesprotokoll 2006 1(3)
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Skånes Bridgeförbund i Malmö lördagen
den 2 september 2006.
§1

Mötets öppnande
Ordföranden Freddy Friberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat klockan
10.30.

§2

Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd
Efter upprop godkände årsmötet följande röstlängd. 33 personer var närvarande.
Klubb
Västra Bjäre BK
BK Tre Sang
Höörs BK
Lunds BK
LUCK
BK Zonen
BS Oden
BK Singelton
Söderkulla BK
BK Kvartetten
BK S:t Gertrud
Malmö BK
Videdals BK

Representant
Börge Gullgren
Christel Eklund
Lennart Blomqvist
Lars-Åke Larsson
Charles Björklund
Roger Olsson
Roger Olsson
Bertil Hansson
Bertil Hansson
Sten Ahlgren
Richard Korse
Berth Rasmusson
Östen Svantesson

Antal medlemmar
Röster
143
6
375
15
33
2
136
6
72
3
227
10
206
9
18
1
57
3
40
2
38
2
323
13
38
2
summa röster 74 (193)

§3

Föredragningslistan
Styrelsens ärende om Skånes Undomsbridgeförbunds tillgångar och skulder lades till i
föredragningslistan omedelbart före budgetfrågor under punkt 10. Under övriga frågor tillades
”marknadsföring” efter önskemål från Sten Ahlgren, BK Kvartetten, samt ”Förbundet Svensk Bridge
(FSB)” efter önskemål från Börge Gullgren, Västra Bjäre BK. Därefter godkände årsmötet
föredragningslistan.

§4

Val av ordförande för mötet
Valdes Lars Erwall till ordförande för mötet.

§5

Val av sekreterare för mötet
Valdes Fredrik Jarlvik till sekreterare för mötet.

§6

Val av justeringspersoner
Valdes Christel Eklund och Björn Sörling till justeringspersoner att jämte ordföranden justera
mötesprotokollet.

§7

Mötets behöriga utlysande
Då kallelse till årsmötet utsänts inom föreskriven tid förklarade sig mötet vara behörigen utlyst.

§8

Styrelsens berättelse
Styrelsens berättelse föredrogs och godkändes. Hans-Olof Hallén noterade några felformuleringar
och mindre sakfel som kommer att rättas i originalhandlingarna. Därefter godkände årsmötet
styrelsens berättelse.

§9

Balansräkningen och resultaträkningen
Räkenskaperna genomgicks och godkändes.

§ 10
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Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse upplästes av Berth Rasmusson och godkändes, balansräkningen
fastställdes.

§ 11

Ansvarsfrihet för styrelsen
På revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 12

Styrelsens budget för löpande verksamhetsår, budgetfrågor för kommande år
Med anledning av nedläggningen av Skånes UBF godkände årsmötet att Skånes UBF:s tillgångar
och skulder skall överföras till Skånes BF. Dessutom skall Skånes BF överta ungdomsverksamheten
som har bedrivits i Skånes UBF.
Därefter diskuterades budgetförslaget. Skånes BF får mindre bidrag p g a att Skånes BF har färre
juniorer. Enligt budget minskar bidragen med ca 70 000 kronor för 2006/2007. Styrelsen räknar
med en ökning på intäkter av medlemsavgifter med ca 10 %. Enligt den första utbetalningen från
Förbundet Svensk Bridge har medlemsintäkterna ökat med drygt 10 % jämfört med motsvarande
period förra året. Fredrik Jarlvik svarade på frågor om medlemsavgifterna. Skånes BF har redan
tidigare beslutat om en höjning av startavgifterna i Skåneserien med ca 25 %. Detta beräknas ge
en ökning av inkomsterna med ca 17 000 kronor. Lars-Åke Larsson, Lund, påpekade att antalet lag
i Skåneserien kanske minskar p g a detta. Styrelsen har tagit hänsyn till en minskning för detta i
budgeten. Sten Ahlgren påpekade att det är en stor höjning. Avgifterna i Skåneserien har varit
oförändrade under flera år och styrelsen ansåg att det fortfarande är rimliga avgifter även efter
höjningen. Skåneserien innebär också mycket arbete och kostnader för kansliet och med hänsyn till
detta är en höjning motiverad. Beslutades därefter att godkänna den av styrelsen framlagda
budgeten för verksamhetsåret 2006/2007.

§ 13

Medlemsavgifter för närmast följande verksamhetsår, 2007/2008
Styrelsen hade föreslagit oförändrade medlemsavgifter för 2007/2008. Årsmötet beslutade enligt
styrelsens förslag att fastställa medlemsavgiften för seniorer 2007/2008 till 90 kronor. Beslutades
enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2007/2008 skall vara 40 kronor för medlemmar i
rena veteranklubbar. Beslutades enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2007/2008 skall
vara 0 kronor för juniorer samt s.k. Introduktionsmedlemmar.

§ 14

Motioner
Inga motioner hade inkommit inom föreskriven tid.

§ 15

Ärenden som styrelsen önskade behandla på mötet
Inga ärenden diskuterades

§ 16

Övriga ärenden
Sten Ahlgren, BK Kvartetten, ansåg att marknadsföringen av Skånes BF:s DM-partävlingar kan
förbättras. Bl a saknar han de inbjudningar som tidigare skickats ut från kansliet som klubbarna
kan anslå på klubblokalen. Fredrik Jarlvik beklagade att detta har missats och lovade att det skall
åtgärdas snarast. Ämnet diskuterades och årsmötet var också överens om att det är viktigt att
klubbarna propagerar för DM-tävlingarna. Lars Jarming, Malmö, menade att det blir konkurrens
mellan klubbarnas och Skånes BF:s arrangemang. Freddy Friberg och Charles Björklund, LUCK,
ansåg att det är viktigt att klubbarna hjälper till med att uppmuntra medlemmarna att delta i DMtävlingarna och att medlemmarna får alternativ att välja mellan. Börge Gullgren, Västra Bjäre BK,
påtalade att det finns ett mycket stort utbud av bridgetävlingar och att konkurrensen är hård. Det
finns många sanktionerade lagtävlingar som konkurrerar med SM/DM-för lag och Skåneserien.
Årsmötet var överens om att sanktionsavgifterna/ungdomskronorna kan höjas för sanktionerade
lagtävlingar och styrelsen kan föreslå en höjning av denna avgift i budgeten 2007/2008.
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Börge Gullgren framförde ett stort grattis till Hans-Olof Hallén för andraplatsen vid lag-EM för
veteraner. Deltagarna på årsmötet instämde i gratulationerna.
Han framförde också stort missnöje för det sätt som FSB:s Riksstämma 2005 i Uppsala
genomfördes. Dålig ekonomisk redovisning och ändringar i stadgar utan årsmötesbeslut och andra
brister nämndes. Han ansåg även att Skånes BF borde vara representerade i FSB:s styrelse. Freddy
Friberg m fl instämde i att det var dålig ekonomisk redovisning vid Riksstämman. Årsmötet ansåg
att Skånes BF skall framföra detta missnöje vid den kommande distriktsträffen i Uppsala den 20-21
oktober 2006.
§ 17

Val av distriktsordförande
På valberedningens förslag beslutades att välja Freddy Friberg till distriktsordförande för ett år.
Freddy Friberg tackade för förtroendet och framförde samtidigt att detta är hans sista
mandatperiod som Förbundsordförande. Han har suttit i Skånes BF:s styrelse i snart 30 år och som
ordförande i 13 år.

§ 18

Val av övriga styrelseledamöter
Val av övriga styrelseledamöter. I tur att avgå var Jan Carlsson, Lennart Blomqvist, Eva Erlandsson
och Eva Andersson. Enligt valberedningens förslag beslutades omval av alla på två år.

§ 19

Val av revisorer och revisorssuppleanter
På valberedningens förslag beslutades omval av Berth Rasmusson och Lars Durlow till revisorer
på ett år samt Stefan Underdal till revisorssuppleant på ett år.

§ 20

Val av valberedning
Björn Sörling avböjde omval. Beslutades att välja John-Ingmar Ahlberg, Richard Korse och Bertil
Hansson, Malmö, till valberedning på ett år.

§ 21

Avslutning
Ordföranden Lars Erwall tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat
klockan 11.55. Freddy Friberg tackade Lars Erwall för ett bra genomfört möte.

Justeras:

Malmö den 2 september 2006

__________________________
Lars Erwall, ordförande

_____________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

_________________________
Björn Sörling, justeringsperson

__________________________
Christel Eklund, justeringsperson

Årsmötesprotokoll 2006
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte inom Skånes Ungdomsbridgeförbund i Malmö lördagen den
2 september 2006.
§1

Mötets öppnande
Ordföranden Freddy Friberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat kl 10.00.

§2

Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd
26 personer var närvarande. Beslutades att röstlängd upprättas vid behov.

§3

Föredragningslista
Med anledning av Skånes UBFs eventuella nedläggning föreslog styrelsen att punkt 12 skulle avhandlas
direkt efter punkt 9. Årsmötet godkände därefter föredragningslistan.

§4

Val av ordförande för mötet
Valdes Freddy Friberg till ordförande för mötet.

§5

Val av sekreterare för mötet
Valdes Fredrik Jarlvik till sekreterare för mötet.

§6

Val av justeringsmän
Valdes Christel Eklund och Östen Svantesson att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

§7

Mötets behöriga utlysande
Då kallelse utsänts inom föreskriven tid förklarade sig mötet vara behörigen utlyst.

§8

Styrelsens berättelse
Föredrogs och godkändes den av styrelsen framlagda verksamhetsberättelsen.

§9

Revisorernas berättelse
Föredrogs och godkändes revisorernas berättelse.

§ 10

Balansräkningen
Föredrogs och godkändes den av styrelsen framlagda balansräkningen.

§ 11

Ansvarsfrihet för styrelsen
På revisorernas förslag beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 12

Ärenden som styrelsen önskade behandla
Styrelsen föreslog att Skånes Ungdomsbridgeförbund skall läggas ned. Styrelsen har inte funnit några hinder
för en nedläggning och inte heller att det finns några fördelar med ett separat ungdomsbridgeförbund. Enligt
styrelsens förslag beslutade årsmötet enhälligt att Skånes UBF skall läggas ned. Då detta var det
andra årsmötesbeslutet om en nedläggning fann årsmötet att detta beslut kan verkställas. Årsmötet
beslutade att, om Skånes Bridgeförbunds årsmöte godkänner, alla tillgångar och skulder i Skånes
Ungdomsbridgeförbund skall överföras till Skånes Bridgeförbund. Beslutades att Skånes Bridgeförbund skall
påta sig ansvaret för ungdomsbridgens verksamhet och utveckling.

§ 13

Mötets avslutning
Ordföranden Freddy Friberg konstaterade att detta var det sista årsmötet i Skånes Ungdomsbridgeförbund
och tackade de närvarande för visat intresse. Därefter förklarade han mötet avslutat kl 10.15.

Justeras:
_________________________
Freddy Friberg, ordförande
_________________________
Christel Eklund, justeringsperson

Malmö den 2 september, 2006
_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare
__________________________
Östen Svantesson, justeringsperson

